SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej w skrócie „SWZ”

GMINA BISZTYNEK
ul. T. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pod nazwą:

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

NR GMP.271.13.2021
Bisztynek, październik 2021 r.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA JEST RÓWNA PROGOM UNIJNYM LUB PRZEKRACZA PROGI
UNIJNE OKREŚLONE NA PODSTAWIE ART. 3 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)

Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej.
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I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Bisztynek
NIP 743 197 63 53
REGON 510743597

Adres Zamawiającego:

ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek

tel. /Faks:

(89) 521 64 00/ (89) 718-86-03

E-mail:

sekretariat@bisztynek.pl

Adres strony internetowej:

www.bip.bisztynek.pl
menu przedmiotowe: zamówienia
publiczne

Godziny urzędowania:

pon.- pt. od 7.15 do 15.15

II. Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
oraz będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem, w tym
zmiany i wyjaśnienia treści SWZ: https://platformazakupowa.pl/transakcja/519975
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ( t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.), zwanej dalej "ustawą Pzp lub Pzp", aktów wykonawczych do niej oraz niniejszej
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ", a w sprawach nie uregulowanych
ustawą Pzp – zgodnie z przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020
r., poz. 1740 z późn. zm.)
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
132 ustawy Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej progi unijne, określone na podstawie
art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
3. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139
ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie
braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
częściowych. Zamówienie nie jest podzielone na części. Przy ewentualnym podziale przedmiotu
zamówienia na części, realizacja zamówienia przez dwóch lub więcej potencjalnych
Wykonawców może być nieefektywna i może wywołać problemy z dotrzymaniem standardów
realizacyjnych określonych w SWZ (niższa jakość wykonanych usług). Zawierając jedną umowę
w sprawie zamówienia publicznego w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zmierza do
obniżenia kosztów wykonania usług. Ewentualny podział zamówienia na części mógłby
doprowadzić do sytuacji, w której znacznie wzrośnie koszt wykonania całości zamówienia lub
żaden Wykonawca nie złoży oferty na zamówienia składające się z pojedynczych pakietów
częściowych, które w efekcie stanowią integralną całość realizacyjną; Usługa objęta
przedmiotem zamówienia z uwagi na to, że stanowi integralną całość realizacyjną musi
obejmować wszystkie czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, bez możliwości ich
podziału na pakiety częściowe. Podział zamówienia na części groziłby ograniczeniem
konkurencji albo nadmiernymi trudnościami technicznymi lub nadmiernymi kosztami wykonania
zamówienia, lub też potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących
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poszczególne części zamówienia, co mogłoby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu
zamówienia.
Reasumując podział zamówienia na części nie zwiększy efektywności i konkurencji.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem
Platformy Zakupowej.
6. Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej, ani obowiązku sprawdzenia przez Wykonawców
dokumentów, niezbędnych do realizacji zamówienia, ani zwoływania zebrania Wykonawców.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261
ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między
zmawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
13. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.
14. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.
15. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 227-238 ustawy Pzp.
16. Zamawiający nie przewiduje zastosowania art. 65, 66 i 69 ustawy Pzp.
17. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji
zamówienia, których wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1320).
18. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnieniem osób, o których
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek”

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych - wymaga się również odbioru odpadów zgromadzonych poza pojemnikiem
2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny:
a) papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) szkło, opakowania szklane,
c) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania metalowe,
odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) bioodpady,
e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
f) zużyte opony,
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory
j) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe - Wykonawca w ramach umowy ma obowiązek
odebrać wyłącznie te odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku
drobnych robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do Starosty.
3) Dostarczenie w terminie do 02 stycznia 2022 r. i sukcesywne uzupełnianie właścicielom
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej worków do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych w kolorach:
a) niebieski - papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
b) zielony - szkło, opakowania szklane,
c) żółty - tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania
metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
d) brązowy - bioodpady.
Worki o pojemności od 60 l do 120 l wykonane z folii polietylenowej LDPE o odpowiedniej grubości
zapewniającej ich wytrzymałość. Worki powinny posiadać przeźroczystość pozwalającą na ocenę
zawartości oraz muszą być oznaczone w sposób widoczny i czytelny informacją o rodzaju
gromadzonych odpadów, nazwą, adresem i nr telefonu Wykonawcy.
Po każdorazowym odbiorze tych worków Wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi
nieruchomości worki w ilościach i kolorach odpowiadających odebranym workom.
4) zagospodarowanie odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. W
ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazania odebranych
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bezpośrednio do instalacji komunalnej
……………………………………………………… . (Wykonawca jest zobowiązany wykazać w
ofercie instalację komunalną, do której będą przekazywane ww. odpady). Odebrane od właścicieli
nieruchomości niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, będą do niej przekazywane.
5) zagospodarowanie selektywnie odebranych odpadów komunalnych poprzez przekazanie ich
bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią postępowania, o której mowa w Dziale II ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.); w przypadku niewielkich
ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest przekazywanie ich do podmiotu
zbierającego te odpady, wskazanego w ofercie: …………………………………………………… .
3. Częstotliwość odbioru i harmonogram
3.1 Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne z następującą częstotliwością:
1) Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz odpady komunalne zebrane selektywnie,
wymienione w pkt 1, 2 ppkt 2 lit. a, b, c i d, to jest: papier, tektura, opakowania z papieru i tektury,
szkło, opakowania szklane, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale,
opakowania metalowe, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady:
Rodzaj odpadów

Odpady komunalne
zmieszane

Tereny zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej
Gminy i Miasta Bisztynek

Teren Miasta Bisztynek

Teren Gminy Bisztynek

Tereny zabudowy
wielorodzinnej Gminy i
Miasta Bisztynek
nie rzadziej niż raz
w tygodniu,
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nie rzadziej niż raz w
tygodniu,

nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie,

Odpady komunalne
zebrane selektywnie,
nie rzadziej niż raz w miesiącu
wymienione w ust. 2 pkt
2 lit. a, b, c,
Odpady komunalne
zebrane selektywnie,
nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
wymienione w ust. 2 pkt
2 lit. D

nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie

nie rzadziej niż raz
w tygodniu

2) Odpady komunalne zebrane selektywnie, wymienione w pkt 2 ppkt 2 lit. e, f, g, h, i, to jest:
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory – ……… razy w trakcie
trwania umowy (ilość odbiorów zadeklarowana w formularzu oferty);
3)

Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, wymienione w pkt 1 ppkt 2 lit. j, to jest, które
powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót – ……… razy w trakcie trwania umowy (ilość odbiorów
zadeklarowana w formularzu oferty).

3.2. Wykonawca w oparciu o częstotliwość odbioru odpadów komunalnych niesegregowanych
(zmieszanych) i selektywnie zbieranych oraz na podstawie danych zawartych w wykazach
nieruchomości zamieszkałych stanowiących załącznik nr 4 do umowy zawartej z Wykonawcą,
przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia opracowany harmonogram odbioru odpadów
komunalnych na 1 półrocze 2022 r. w terminie 7 dni od daty podpisania umowy oraz w terminie do
dnia 20.06.2022 r. na 2 półrocze 2022 r., w wersji opisowej w formie papierowej i elektronicznej.
3.3. Wykaz nieruchomości Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
3.4. W przypadku zmiany harmonogramu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu
zaktualizowany harmonogram nie później niż 15 dni przed dniem mającej nastąpić zmiany, celem
zatwierdzenia.
3.5. Harmonogram oraz jego zmiana podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni
od dnia przedłożenia przez Wykonawcę. Harmonogram nie powinien zawierać żadnych innych treści,
poza informacjami związanymi z wykonywaniem usługi.
3.6. Harmonogram, niezwłocznie po zatwierdzeniu, Zamawiający umieści na stronie internetowej
Gminy Bisztynek: http://www.bisztynek.pl
3.7. Harmonogram oraz jego zmiany Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć skutecznie
właścicielom nieruchomości zamieszkałych niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od jego
zatwierdzenia przez Zamawiającego.
4. Dane dotyczące Gminy Bisztynek, istotne z punktu widzenia zamówienia.
Obszar Gminy i Miasta Bisztynek zajmuje powierzchnię 202,88 km2. W skład Gminy wchodzi 31
miejscowości (Biegonity, Bisztynek, Bisztynek-Kolonia, Dąbrowa, Grzęda, Janowiec, Kokoszewo,
Krzewina, Księżno, Lądek, Łabławki, Łędławki, Mołdyty, Niski Młyn, Nisko, Nowa Wieś Reszelska,
Paluzy, Pleśnik, Pleśno, Prosity, Sątopy, Sątopy-Samulewo, Sułowo, Swędrówka, Troksy,
Troszkowo, Unikowo, Warmiany, Winiec, Wojkowo, Wozławki).
4.1. Według danych z Ewidencji Ludności (stan na dzień 02.09.2021 r.) na terenie Gminy Bisztynek
zameldowanych było 6 148 osób w tym:
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a) Miasto – 2 310 osób
b) Gmina - 3 838 osób
4.2.Szacunkowa ilość nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bisztynek obejmuje 955
budynków w tym:
1) budynki jednorodzinne ok. 875 szt. w tym obejmujące łącznie 1263 lokali
a)miasto Bisztynek ok. 271 szt., w tym 422 lokale
b) miejscowości wiejskie ok. 604 szt., w tym 841 lokale
2) budynki wielorodzinne (obejmujące co najmniej 5 lokali mieszkalnych) ok. 62 szt.
a) miasto Bisztynek ok. 25 szt.
b) miejscowości wiejskie ok. 37 szt.
4.3. Zamawiający przyjmuje, że na terenie Gminy Bisztynek faktycznie zamieszkuje 5 000 osób.
Liczba osób i liczba nieruchomości będzie ulegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
4.4.Zamawiający szacuje, że ilość odebranych odpadów komunalnych powstających w
gospodarstwach domowych na terenie Gminy Bisztynek w okresie realizacji przedmiotu zamówienia
wynosić będzie
1 535,57 Mg w tym:
a) odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
– 1 096,82 Mg
b) odpadów komunalnych selektywnie zebranych
– 438,75 Mg
- Zamawiający zastrzega, że będzie podejmował działania zmierzające do zwiększenia ilości odpadów
gromadzony w sposób selektywny.
4.5. Szacunkowa ilości worków przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów komunalnych
w okresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynosić będzie odpowiednio:
a) żółte
- ok. 34 000 szt.;
b) niebieskie
- ok. 10 000 szt.
c) brązowe
- ok. 8 500 szt.
d) zielone
- ok. 11 000 szt.;
tj. łącznie 63 500 szt. Ostateczna ilość worków może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
5. Poziomy recyklingu i poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji.
5.1. Wykonawca w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany osiągnąć poziom przygotowania
do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej
25 % wagowo.
5.2. Weryfikacja wykonania przez Wykonawcę obowiązku z pkt 5.1 dokonana zostanie na podstawie
rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888) sporządzonego przez Wykonawcę i
dostarczonego dla Zamawiającego za pośrednictwem Bazy danych o odpadach.
5.3. Wykonawca obowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami.
6. Wykonawcę obowiązują następujące zasady w zakresie odbioru i transportu odpadów
komunalnych:
6.1.Zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych z niesegregowanymi
(zmieszanymi) odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
6.2 Zakaz mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
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6.3 Dokonywanie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych od
poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00; jeżeli odbiór odpadów zgodnie z harmonogramem
przypada w dniu świątecznym, będącym dniem wolnym od pracy to odbiór odpadów winien nastąpić
w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
6.4. Dokonywanie odbioru odpadów komunalnych, również w przypadkach utrudnionego dojazdu do
nieruchomości np. remontu dróg, remontu dojazdów, roztopów, intensywnych opadów, itp. W takich
przypadkach nie przysługują Wykonawcy roszczenia z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu
umowy.
6.5. Odstawianie, po opróżnieniu pojemników na odpady w miejsca ich ustawienia,
6.6. Porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami i innymi zanieczyszczeniami wysypanymi
z pojemników, kontenerów, worków i pojazdów w trakcie realizacji usługi wywozu, niezwłocznie po
odbiorze odpadów.
6.7. Pojazdy Wykonawcy w trakcie realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych na rzecz
Zamawiającego nie mogą jednocześnie odbierać odpadów komunalnych z nieruchomości
niezamieszkałych, które nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zobowiązany jest do :
7.1. Umożliwienia właścicielom nieruchomości wynajmu, dzierżawy lub innej formy udostępnienia
pojemników do zbierania odpadów komunalnych i w tym celu zawarcia odrębnej umowy z
właścicielem nieruchomości.
7.2. Przestrzegania poufności co do informacji lub danych pozyskanych w związku lub w wyniku
realizacji umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych. Informacje i dane nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę w celu innym niż do
potrzeb realizacji postanowień umowy, w szczególności informacje i dane nie mogą zostać
wykorzystane w celach marketingowych i reklamowych.
7.3. Sprawdzania właścicieli nieruchomości w zakresie dopełniania obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
7.4. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, odebrania odpadów jako odpady niesegregowane
(zmieszane) i pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego (wraz z notatkami z kontroli i
dokumentacją zdjęciową) oraz właściciela nieruchomości. Z dokumentacji musi jednoznacznie
wynikać na terenie której nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie została przeprowadzona
kontrola.
7.5. Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o stwierdzonych przypadkach pozostawienia
przy pojemnikach na odpady odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, zużytych opon samochodowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych poza
terminami zbiórki tych odpadów.
7.6. Informowania w formie pisemnej Zamawiającego o innych nieprawidłowościach związanych z
postępowaniem z odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, np. brakiem wyposażenia
nieruchomości w pojemniki na odpady, brakiem utrzymania pojemników na odpady we właściwym
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
7.7. Informowania w formie pisemnej o nieruchomościach, z których odpady nie zostały odebrane z
winy nie będącej po stronie Wykonawcy wraz z opisem przyczyny.
7.8. Informacje o których mowa w pkt 7.4 - 7.7 Wykonawca zobowiązany jest przekazać
Zamawiającemu na piśmie, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia
zaistnienia zdarzenia. Zgłoszenie powinno zawierać termin, miejsce zajścia, opis jakich
nieprawidłowości dotyczy oraz wykonaną na miejscu dokumentację zdjęciową.
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7.9. Uruchomienia narzędzia do monitoringu pozycjonowania satelitarnego na 1 stanowisku
komputerowym Zamawiającego w terminie do dnia 31.12.2021r., które umożliwia weryfikowanie
informacji z systemów GPS dotyczących wszystkich przejazdów pojazdów transportujących odpady
w zakresie: tras przejazd każdego z pojazdów, miejsc zatrzymania pojazdów, a także momentów
odbioru odpadów z posesji i wyładunku odpadów (sposób archiwizowania ww. danych musi
umożliwić do nich dostęp na okres 12 miesięcy od dnia zapisu czynności w systemie).
8. Sprawozdawczość.
8.1. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia wszystkich odpadów komunalnych na zalegalizowanej
wadze oraz prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji potwierdzonej wydrukami
wagowymi, kartami przekazania odpadów, kartami ewidencji odpadów, kartami ewidencji zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888) i przekazywania kopii dokumentacji
sporządzonej w Bazie danych o odpadach Zamawiającemu.
8.2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu:
1) miesięcznych raportów zawierających informacje o ilościach odebranych odpadów
komunalnych w tym:
a) ilości odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) [Mg],
b) ilości odebranych odpadów szkła, opakowań ze szkła [Mg],
c) ilości odebranych odpadów papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury [Mg],
d) ilości odebranych odpadów tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, metali,
opakowań metalowych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych [Mg],
e) ilości odebranych odpadów mebli i innych odpadów wielkogabarytowych [Mg],
f) ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg],
g) ilości odebranych bioodpadów [Mg],
h) ilości odebranych zużytych opon [Mg],
i) ilości odebranego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego [Mg],
j) ilości odebranych odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych[Mg],
k) ilości odebranych przeterminowanych leków i chemikaliów [Mg],
l) ilości odebranych zużytych baterii i akumulatorów[Mg],
2) informacji dotyczących sposobów zagospodarowania w/w odpadów zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane,
3) informacje o ilości i rodzaju wydanych worków do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych
8.3. Dokumentacje i informacje o których mowa w pkt 8.1 i 8.2. muszą być przekazane przez
Wykonawcę Zamawiającemu w formie elektronicznej i papierowej w terminie do 7 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczą.
8.4. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia oraz przekazania Zamawiającemu w wersji
elektronicznej (za pośrednictwem Bazy danych o odpadach) sprawozdania, o którym mowa w art. 9n
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021
poz. 888) do dnia 31 stycznia 2023 r. za poprzedni rok kalendarzowy.
8.5. W celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu o którym mowa w pkt. 4 Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć wraz z rocznym sprawozdaniem kserokopie dokumentów sporządzanych
na potrzeby ewidencji odpadów, o których mowa ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 2021 poz. 779 ze zm.), sporządzonych w Bazie danych o odpadach oraz dokumentów
potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 ze zm.).
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9. Nazwy i kody robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
CPV
CPV
CPV
CPV
CPV

90500000-2 - Usługi związane z odpadami
90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami
90511000-2 - Usługi wywozu odpadów
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

10. Oferty częściowe i wariantowe
1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający, stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w
zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.
1320).
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w okresie 12 miesięcy, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022
r.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
— posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z terenu
Gminy Bisztynek, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. Poz. 888),
— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w
opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ na
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r., poz. 779,
ze zm.), w zakresie dotyczącym transportujących odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy
o odpadach).
Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o którym wyżej mowa, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
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W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie
warunku dotyczącego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, Wykonawcy wykazują łącznie – Zamawiający nie formułuje w tym zakresie
szczególnego sposobu spełnienia warunku, o którym mowa w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni niniejszy warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi pojazdami i
urządzeniami, w celu wykonania zamówienia (zał. nr 3 do SWZ):
a) W posiadaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne powinny znajdować się, co
najmniej:
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych,
— dwa pojazdy przystosowane do odbierania
selektywnie zebranych odpadów
komunalnych,
— jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Zamawiający wymaga, aby pojazdy, będące w dyspozycji Wykonawcy, odbierające odpady z
zabudowy kolonijnej posiadały gabaryty i wyposażenie umożliwiające transport odpadów
komunalnych po drogach gruntowych.
Szczegółowe wymagania dla pojazdów:
— pojazdy muszą być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
odpadów, podczas ich magazynowania, przeładunku a także transportu,
— konstrukcja pojazdów musi zabezpieczać przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych
odpadów oraz powinna minimalizować oddziaływanie czynników atmosferycznych na
odpady,
— pojazdy muszą być wyposażone w system:
 monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego
trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i
miejscach postojów oraz
 czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiający
weryfikację tych danych,
— pojazdy muszą być poddawane myciu i dezynfekcji z częstotliwością gwarantującą
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie
letnim nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
— pojazdy muszą być wyposażone w narzędzia lub urządzenia umożliwiające sprzątanie terenu
po opróżnieniu pojemników,
— na koniec każdego dnia roboczego pojazdy muszą być opróżnione z odpadów i parkowane
wyłącznie na terenie bazy magazynowo –transportowej,
— pojazdy muszą być trwale i czytelnie oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy (nazwa firmy, dane adresowe, numer telefonu),
b) Podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany posiadać bądź dysponować bazą
magazynowo-transportową usytuowaną na terenie Gminy Bisztynek, lub w odległości nie
większej niż 60 km od granicy Gminy, do którego posiada tytuł prawny na dzień składania ofert.
Wymagania dla bazy magazynowo – transportowej:
— teren bazy magazynowo – transportowej musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający
wstęp osobom nieupoważnionym tj.: ogrodzony, dozorowany;
— baza magazynowo- transportowa musi być wyposażona w:
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 miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu
 pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,
 miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów
komunalnych,
 legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje
magazynowanie odpadów,
— miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych muszą być
zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem
czynników atmosferycznych;
— na terenie bazy magazynowo-transportowej muszą znajdować się urządzenia
do
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc
przetwarzania utrzymane we właściwym stanie technicznym i sanitarnym;
— urządzenia wykorzystywane do magazynowania selektywnie zebranych odpadów muszą być
zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się ich na zewnątrz, podczas ich
magazynowania, przeładunku i transportu;
— na terenie bazy transportowej powinien znajdować się punkt bieżącej konserwacji i napraw
pojazdów, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów o ile czynności te nie są wykonywane
przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy transportowej;
— teren bazy magazynowo – transportowej musi być wyposażony w urządzenia lub systemy
zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, pochodzących z
terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy Prawo wodne.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą,
który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez
zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie
zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
6. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, z zastrzeżeniem art. 110 ust.
2 ustawy Pzp, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp tj.:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
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c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego
pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu
karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające
na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust.
2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. poz. 769),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub
przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w
pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o
zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca
zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w
szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty
lub wnioski niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z
wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może
być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
2. Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający wykluczy również Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację,
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ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 , jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym;
3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu
wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.
5. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
6. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o
udzielenie zamówienia.
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie,
że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe
oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(ESPD), stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z
dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu
zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD
można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznychregulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia.
Zamawiający
zaleca
wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.gov.pl/ . W tym celu
przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w
formacie *.xml, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego
serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego
formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:
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a) w Części II Sekcji D ESPD (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności
Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi
podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części
III;
b) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;
c) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić
niewypełnioną.
3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na
dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
3.1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych objętych przedmiotem zamówienia od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Bisztynek, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. Poz. 888),
b) oświadczenie o posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty
w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez właściwy organ na
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 779, ze zm.), w zakresie
dotyczącym transportujących odpady (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. b ustawy o odpadach),
3.2. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający żąda dokumentów
potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż
500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w
postępowaniu.
3.3. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.3.1 Wykaz narzędzi, wyposażenie zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
3.4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
3.4.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jej złożeniem.
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3.4.2. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej;
3.4.3 informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie art. 108 ust. 2 Pzp,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem;
3.4.4. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;
3.4.5 oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art.
108 ust. 1 pkt 3-6 Pzp.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3.4.1 - składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w
zakresie, o którym mowa w pkt 3.4.1;
2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w pkt 3.4.3
- składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego
beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych;
3) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.4.4 - składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
5. Dokument, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
6. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 5 stosuje się.
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7. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których
mowa w pkt 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4 i 3.4.5 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie
zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
8. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o
których mowa w pkt 3.4.1, 3.4.3, 3.4.4 dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami
udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że
nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania.
9. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis ust. 4 stosuje
się odpowiednio.
10.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane
umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym
jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.
1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
11. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów
składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).
IX. INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ
KLUCZOWYCH ZADAŃ ZGODNIE Z ART. 60 i ART. 121.
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał nazwy tych podwykonawców, jeżeli są już znani.
4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację
zadania, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a
także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.
5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
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X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów,
o których mowa w ust.1:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy
środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;
2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają
na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę
poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu
udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda,
aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym
należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec
tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich
zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:
1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy;
2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych
podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat
polegania na zdolności innych podmiotów);
3) w terminie określonym w rozdz. VIII ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych
podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.
XI. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)
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1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być
załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym
oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w oświadczeniu
będącym załącznikiem nr 4 do SWZ , które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
XII.
INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY
UŻYCIU
KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY
BĘDZIE
SIĘ
KOMUNIKOWAŁ
Z
WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I
ORGANIZACYJNYCH
SPORZADZANIA,
WYSYŁANIA
I
ODBIERANIA
KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ.
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/519975
2. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji
elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
3. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje,
przekazywane
były
w
formie
elektronicznej
za
pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/ i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/transakcja/519975 poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/ do konkretnego wykonawcy.
6. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce
„Instrukcje
dla
Wykonawców
na
stronie
internetowej
pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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7. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), podaje niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające korzystanie z Platformy, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż
512KB/S
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel
IV2 GH lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os x
10,4, Linux, lub ich nowsze wersje
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.;
4) włączona obsługa JawaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowane wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Instytutu miar.
Zalecenia:
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z
“OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES.
5) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym.
6) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość
prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
7) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem
formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.
8) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
9) Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie
zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia
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przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania
ofert/wniosków.
10) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
11) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików.
12) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.
13) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne
będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
8. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
10. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni
przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu,
przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych
wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.
12. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w
pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść SWZ.
14. Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami:
a) Piotr Kulczycki – sprawy merytoryczne, tel. 89 521 64 15,
b) Katarzyna Rudzka – sprawy proceduralne, tel. 89 521 64 11.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że oferta będzie podlegać odrzuceniu.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
3. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1
do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym
mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ;
2) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na
podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
3) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w części X ust. 3;
4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja z
Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, odpowiednie pełnomocnictwa.
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4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie
formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami.
5. W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji
Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w
postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektronicznej kopii,
poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.
6. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym).
7. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym
przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny
wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu przez
https://platformazakupowa.pl/
8. Oferta powinna być:
a) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
b) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem
https://platformazakupowa.pl/
c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
9. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione
przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików
muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
11. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga
dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w
formacie XadES.
12. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca,
nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą
być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
13. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować
zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.
14. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ustęp 2 Ustawy o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem
oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę
ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.
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15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy
do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB (dopuszczalna ilość plików 10) natomiast
przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
16. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów
udziału w postępowaniu.
17. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów,
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, w cenie
jednostkowej brutto, musi ująć wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia
niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, oraz uwzględnić
obowiązujące podatki, opłaty i inne elementy cenotwórcze, a także ewentualne upusty i rabaty
zastosowane przez Wykonawcę.
2. Kalkulacja cen jednostkowych powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
3. Cena ofertowa i wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od
wchodzących w jej składa elementów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. W złotych
polskich będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Szacunkowe ilości odpadów są wielkościami orientacyjnymi przyjętymi w celu porównania ofert i
wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do odbioru i
wywozu odpadów komunalnych w podanych ilościach. Rzeczywiste ilości i rodzaje odpadów będą
wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od podanych ilości.
7. Zaoferowane przez Wykonawcę ceny jednostkowe są docelowe i nie mogą ulec zmianie.
8. Wykonawca winien dokonać dokładnego rozeznania i skalkulować cenę w sposób rzetelny,
uwzględniający wszystkie rodzaje i składniki kosztów, a także ryzyko zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych. 37
XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90
dni, tj. do dnia 15.02.2022 roku.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się
jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, wymaga złożenia przez
Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
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4. W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w ust. 1, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformazaku-powa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/519975 do dnia 17.11.2021 roku do godziny 10:00.
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych
załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca
powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w
szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod
rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta
została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znaj-duje
się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
7. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 17.11.2021 roku
o godz. 10:30.
8. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert. Zamawiający, najpóźniej
przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie)
informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
9. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego
systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez
zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
10. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
11. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. Informacja zostanie opublikowana na stronie
postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:
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- cena (C)– waga 60 %
- efekt środowiskowy (EŚ)– waga 20%
- edukacja w zakresie ochrony środowiska (E) – waga 15 %
- zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych (OW)– waga
5%
1) W kryterium cena zastosowany zostanie następujący wzór arytmetyczny:
C = (n : b) x 100 x 60%
gdzie:
C – cena badanej oferty
n – cena oferty najtańszej,
b – cena oferty badanej,
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej
2) W kryterium efekt środowiskowy wykonawca maksymalnie może uzyskać 20 punktów. Ocenie
poddany zostanie aspekt środowiskowy świadczenia usługi, badany przez wpływ jej realizacji na
środowisko naturalne poprzez emisję spalin pojazdów za pomocą, których Wykonawca realizował
będzie zamówienie. Zamawiający w tym kryterium przyzna punkty, w oparciu o ilość samochodów,
którymi Wykonawca będzie realizował zadanie, spełniających normę emisji spalin min. "Euro 5"
wskazanych w ofercie. Zamawiający przyzna, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę:
— 3 pojazdów i więcej spełniających normę emisji spalin minimum „EURO 5” – Zamawiający
przyzna 20 pkt.
— 2 pojazdów spełniających normę emisji spalin minimum „EURO 5” - Zamawiający przyzna
15 pkt.
— 1 pojazd spełniający normę emisji spalin minimum „EURO 5” - Zamawiający przyzna 5 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty będącym
załącznikiem nr 1 do SWZ.
3) W kryterium edukacja w zakresie ochrony środowiska Zamawiający przyzna, w przypadku
zadeklarowania przez Wykonawcę:
— przeprowadzenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym) dwóch w trakcie realizacji zamówienia,
akcji edukacyjnych dla uczniów z Gminy Bisztynek promujących selektywną zbiórkę
odpadów połączonych z konkursem wiedzy dla uczniów (wraz z ulotkami i drobnymi
gadżetami) - Zamawiający przyzna 15 pkt.
— przeprowadzenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym) jednej w trakcie realizacji zamówienia,
akcji edukacyjnej dla uczniów z Gminy Bisztynek promującej selektywną zbiórkę odpadów
połączoną z konkursem wiedzy dla uczniów (wraz z ulotkami i drobnymi gadżetami) Zamawiający przyzna 10 pkt.
— przeprowadzenia (w uzgodnieniu z Zamawiającym) jednej w trakcie realizacji zamówienia,
akcji edukacyjnej dla uczniów z Gminy Bisztynek promującej selektywną zbiórkę odpadów Zamawiający przyzna 5 pkt.
Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty będącym
załącznikiem nr 1 do SWZ
4) W kryterium zaoferowanie zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych
Zamawiający wymaga min. dwóch odbiorów odpadów wielkogabarytowych w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia. Zamawiający wówczas przyzna 0 punktów.
Za zaoferowanie trzech lub więcej odbiorów odpadów wielkogabarytowych w trakcie realizacji
zamówienia Zamawiający przyzna 5 punktów.
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Zamawiający przyzna punkty w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty będącym
załącznikiem nr 1 do SWZ.
2. Punktacja oferty będzie wyliczona według następującego wzoru:
C + EŚ + E + OW = łączna punktacja oferty.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą
ocenę, będącą sumą ocen C, EŚ, E i OW.
3. Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 Pzp.
2. Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i
formie określonej w rozdz. XX SWZ.
4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie
zamówienia publicznego:
1) kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która powinna zawierać w
szczególności:
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer wpisu
do właściwego rejestru,
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać
nazwę inwestycji, jej lokalizację, określenie inwestora (zamawiającego),
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
d) szczegółowy podział prac, podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania
umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas
trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może
być dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum
było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert;
2) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić
postępowanie.
XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
UMOWY.

25

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) zobowiązany jest
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. Poz.
299).
4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formach wymienionych w art. 450 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy
musi być dostarczony do Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w BNP Paribas Bank Polska S. A..: 72 2030 0045 1110 0000 0219 9060.
7. Uwaga: Przed złożeniem poręczenia lub gwarancji Wykonawca winien przedstawić projekt
dokumentu Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji jego treści. Zabezpieczenie wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie okoliczności związane z niewykonaniem lub
nienależytym wykonaniem umowy (w tym pokryciu naliczonych kar umownych), bez
potwierdzania tych okoliczności;
2) wszelkie zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje warunków umowy lub przedmiotu
zamówienia nie mogą zwalniać gwaranta z odpowiedzialności wynikającej z poręczenia lub
gwarancji;
3) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
zapłaty całej kwoty zabezpieczenia;
4) powinna być nieodwołalna i bezwarunkowa oraz płatna na pierwsze żądanie;
5) musi jednoznacznie określać termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji (nie krótszy niż
termin wykonania przedmiotu umowy, powiększony o 30 dni, a okres rękojmi, powiększony o
15 dni );
6) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania;
7) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Bisztynek;
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu
poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia.
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9) W gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi się znajdować treść: „Wszelkie spory
dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i
podlegają kompetencji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego”.
8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy
niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż
w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Wypłata, o której mowa w ust. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia.
11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone
Wykonawcy przez Zamawiającego, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez
Zamawiającego za należycie wykonane.
XXI. INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ
ZMIANY
1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6
do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego obowiązkiem zawartym
w ofercie.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty na podstawie art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz w szczególności, gdy:
1) wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające realizację przedmiotu
umowy w terminie, termin realizacji przedmiotu umowy może ulec wydłużeniu o okres
trwania tych okoliczności lub o czas niezbędny do należytego wykonania przedmiotu umowy;
2) nastąpi zmiana przepisów określających wysokość należnego podatku VAT na usługi lub
dostawy objęte przedmiotem zamówienia, Wykonawca zastosuje obowiązujący podatek VAT,
co skutkować będzie zmianą cen jednostkowych usług lub dostaw w zakresie odpowiadającym
zmianie wysokości stawki obowiązującego podatku VAT;
3) nastąpi zmiana przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy;
4) nastąpi zmiana danych adresowych oraz zmiana numeru rachunku bankowego,
5) nastąpi zmiana terminu umowy z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia, którego
strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą
przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego
zobowiązań - o czas trwania siły wyższej lub zawieszenia wykonania umowy; np. wojna,
działania wojenne, klęski żywiołowe, grad, huragan, niepokoje społeczne, inne zdarzenia
losowe,
6) nastąpi zmiana formy organizacyjno-prawnej, przekształcenia lub połączenia Wykonawcy,
7) nastąpi zmiana wynikająca z aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
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4. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu
przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
5. Zmiana umowy może nastąpić na pisemny umotywowany wniosek jednej ze Stron, za zgodą drugiej
Strony umowy, na podstawie aneksu do umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
XXII. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJACE
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego polegającego na powtórzeniu
podobnych usług stanowiącego nie więcej niż 15% wartości zamówienia podstawowego zgodnie z
art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2021 r., poz. 1129 ze zm.).
2. Zamówienie, o którym mowa w pkt 1 będzie udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby
zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków
niezależnych od Zamawiającego, w przypadku wyczerpania kwoty wynagrodzenia określonej w
umowie, w przypadku przedłużającej się procedury udzielenia kolejnego zamówienia w procedurze
otwartej.
XXIII. WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU
PRACY, W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART.95
1. Stosownie do art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020r.,
poz. 1320 ze zm.).
2. Wyjątkiem od zapisów ust. 1 jest sytuacja, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 Kodeksu
pracy i wykonanie usług nie będzie oparte na podstawie stosunku pracy, a świadczone na podstawie
umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem
podwykonawstwa.
3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, polegających na
odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz monitorowaniu odbierania i
zagospodarowania odpadów komunalnych.
4. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia trwało w całym okresie
realizacji zamówienia, a zatrudnione osoby zobowiązane będą do osobistego wykonywania pracy w
rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.
5. Zamawiający nie określa wymiaru etatu zatrudnienia z tym, że każda godzina wykonywanej pracy
przez każdego pracownika Wykonawcy /podwykonawcy/ musi być realizowana na podstawie
stosunku pracy.
6. Wykonawca, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy
lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy osób, które będą wykonywały
czynności, o których mowa w ust.3.
Oświadczenie powinno zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy, w tym w szczególności: imiona i nazwiska zatrudnionych pracowników, daty
zawarcia umów o pracę, rodzaje umów oraz zakres czynności, a także określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia będą wykonywały osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
i podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych dotyczących spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełnienia ww. wymogów i dokonania ich
oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww.
wymagań,
3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia podstawie stosunku pracy,
osób wykonujących w/w czynności.
8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie
Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy:
 oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności
wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych
osób, imion i nazwisk, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i
nazwisko pracownika nie podlegają anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
9. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy oraz w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę (podwykonawcę) przed
zakończeniem trwania umowy, Wykonawca (podwykonawca) będzie zobowiązany do zatrudnienia
na to miejsce innej osoby pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe wymagania, co
do sposobu zatrudnienia na cały okres realizacji zamówienia.
10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 8 nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawi
korektę oświadczenia dotyczącego osób wykonujących zamówienie do wiadomości Zamawiającego).
11. Obowiązek wykazania okoliczności, o których mowa w niniejszym rozdziale
usprawiedliwiających niezatrudnienie odpowiedniej liczby osób będzie spoczywał na Wykonawcy a
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznej oceny zasadności wskazanych okoliczności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ, PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody
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w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia
lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich
Przedsiębiorców.
3. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu
przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią przed upływem tego terminu.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia
na stronie internetowej.
6. Odwołanie wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej,
2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).
7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia
8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp,
stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału
nie stanowią inaczej.
10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego
dalej "sądem zamówień publicznych".
11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia
Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając
jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej
wniesieniem.
12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
XXV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, Zamawiający
informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawców uczestniczących w niniejszym postępowaniu
jest Gmina Bisztynek, ul. Kościuszki 2,11-230 Bisztynek, tel. 89 521 64 00;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bisztynek jest Grupa Prawna Togatus Sp. z
o. o. z siedzibą w Olsztynie, tel. 533 327 046, adres email: marcin.konieczny @gptogatus.pl;
3) dane osobowe Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym;
4) odbiorcami danych osobowych Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp;
5) dane osobowe Wykonawców będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp przez okres 4 lat
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących
Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) Wykonawca posiada:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych*
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że
przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Wykonawcy:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w
postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w
szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób
fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio
pozyskał. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz
ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, zaleca się aby Wykonawcy do oferty
dołączyli oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.”***
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmiana postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
*** Wyjaśnienie: W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa.
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XX. ZAŁĄCZNIKI DO SWZ
Załącznik nr 1 - Formularza oferty (wzór)
Załącznik nr 2 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie *.xml oraz PDF
Załącznik nr 3 - Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (wzór)
Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się (wzór)
Załącznik nr 5 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego (wzór)
Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 7 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)
Załącznik nr 8 - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej (wzór)
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie stosunku pracy (wzór)

ZATWIERDZAM:
Bisztynek, dnia 12.10.2021r.
BURMISTRZ BISZTYNKA
/-/ Marek Dominiak
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